recht
Brecht, 2l- november 2O2O

Onderwerp: besmetting Corona

Beste familieleden,

Vandaag, zaterdag 2l- november na de collectieve testafname van donderdag 19 november, werd bij
één of meerdere bewoners op de afdelingen Bloemenhof, Boomgaard en BÍjenkorf een besmetting

met het coronavirus vastgesteld. Alle nodige veiligheidsmaatregelen werden getroffen en de
betrokken familieleden zijn op de hoogte gebracht. Ook een beperkt aantal personeelsleden testten
positief; zijwerden verwittigd en blijven in quarantaine. Niemand van de huidige positief geteste
bewoners, noch personeelsleden vertonen ziektesymptomen.
Om verder verspreiding van het virus te voorkomen vragen wij aan de bezoekers uitdrukkelijk alle
veiligheidsmaatregelen strikt op te volgen (met nadruk op AFSTAND houden en CORRECT dragen van
een CHIRURGISCH mondmasker, deur van de kamer OPENLATEN voor voldoende ventilatie...). Voor

de bewoners bij wie naar aanleiding van deze besmettingen bijkomende maatregelen zijn genomen
(druppel-contactisolatie; m.a.w met bijkomende beschermingsmiddelen en verplicht op de kamer
blijven) is het bezoek ingeperkt tot één bezoeker en één dag per week. De betrokken familieleden
zijn ook over deze maatregelen individueel op de hoogte gebracht. Alle andere bewoners kunnen
voorlopíg verder bezoek ontvangen volgens de huidige regeling.
Bewoners mogen (tot nader bericht) NIET meer naar huis meegenomen worden, noch zelf zonder
begeleÍding het woonzorgcentrum verlaten. Tijdens de bezoekmomenten en mits het strikt volgen
van de veiligheidsvoorschriften kan er op het domein van het woonzorgcentrum gewandeld worden.

Wij houden u van de resultaten op de hoogte via https://www.sintmariabrecht.be. Mocht uw
familielid alsnog besmet zijn, dan wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht door hetzij de huisarts,
de Coórdinerend en Adviserend Arts of de hoofdverpleegkundige.

Met vriendelijke groeten,

CRA-directie-hoofdverpleging WZC St.- Maria
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